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Câmara Municipal de Conceição de Ipanema-MG 

 

Ata da 1ª Sessão da 1ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Conceição de Ipanema –
MG,realizada aos 26 (Vinte seis) dias do mês de Fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis) às 18h:00 

(Dezoito horas).Com a presença dos vereadores Manoel Pereira da Costa,Odair José Alves 
Emídio,Vandelir Ricardo Braun,Paulo Sérgio de Souza Freitas,João da Mata Ferreira, Samuel Lopes 

de Lima,Gilmar Henrique,Hudson Luis Alves,e ausência do Vereador Arilton José Rodrigues.Pelo 
Presidente,após verificado quorum legal e conferência das assinaturas no livro de presença,declarou 

aberta a Sessão.De início foi feita uma leitura bíblica pelo munícipe Wenderson Ambrosio 
Vasconcellos,e uma oração pelo munícipe e Assessor Jurídico Dr.Wneliton Brazil Gomes,que nos 
deixou uma bela mensagem de reflexão.Prosseguindo o Sr.Presidente agradeceu a presença de todos,e 

dando sequência apresentou a pauta do dia. Projeto de Lei nº 01/2016 “Autoriza contratação 

temporária com base na Lei Municipal nº 744, de 06/03/01,cria programas que especifica,altera a Lei 

Municipal nº 600, de 2005 em seus artigos 2º ao 8º, e dá outras providências” Projeto de Resolução nº 

01/2016” Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Honorário do Ano de 2016” Projeto de 

Resolução nº 02/2016” Concede Título Honorífico de Honra ao Mérito e dá outras providências”. O 

Sr. Giovane dos Reis Teixeira, representante do Banco Bradesco de Conceição de Ipanema, solicitou o 

uso da palavra. O Presidente acatou o pedido, concedendo-lhe 10(dez) minutos, prorrogáveis por mais 
5 (cinco) minutos, tempo necessário para apresentação de suas propostas de remoção da folha de 

pagamento do Executivo e Legislativo para o Banco Bradesco, bem como a recolocação do Caixa 
Eletrônico em nosso Município. Em seguida o Sr. Leusio Silva, representante do Sindicato dos 

Servidores Municipais, solicitou também o uso da palavra, tendo seu pedido acatado pelo Sr. 
Presidente, que concedeu-lhe 10 (dez) minutos, tempo necessário para expor aos presentes a 
insatisfação dos servidores mediante a contratação temporária, e a defasagem salarial dos últimos 8 

anos. Prosseguindo foi repassada a palavra ao Sr. Walter Mendes Monteiro, Professor do Ensino 
Fundamental, que usou da palavra para abordar sobre o Projeto de Lei nº 01/2016,na área que 

abrange a Educação,especificando a contratação de professores para o ano letivo de 2016; sendo 

concedido 10 (dez) minutos para abordagem do assunto aos demais. Após todos serem ouvidos o Sr. 
Presidente e demais vereadores esclareceram que estarão dispostos a fazer o melhor para o Município. 

Não havendo mais nada a tratar foi determinada a confecção desta com a convocação para segunda 
sessão com intervalo de 15(quinze) minutos. 


